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Abstract

It is common knowledge that one of the methods of
political alliance was through marriage, since the ancient
times were the tribes to hold links between them through
mating and proportion, and was close to the relationship and
marital relationship at the time of the most important
relations, once a man marry from a tribe to be considered a
member of that tribe, And it is protected by its strength, and
the tribe feels naturally that they have to support it and
cooperate with it. This phenomenon continued even after
the advent of Islam. This era witnessed many masrhas. The
most prominent of these were the Mazra'at al-Bayt al-'Aliya,
with other ablutions, especially the marriage of Imam al-
Jawad (peace be upon him) from the daughter of Al -
Ma'moun Abbasid.

Read the marriage in front of the
horse (peace be upon him) from
Umm al-Fadl daughter of the Al-

Mamoun
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المقدمة

تعد العالقة الزوجیة من أهم العالئق التي أكد علیها اإلسالم ، وذلك لما لها 
من آثار إجتماعیة وسیاسیة وربما إقتصادیة تعود ألحد الزوجین أو كالهما معًا ، فما 

َیا َأیَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوُأْنَثى (أن بزغ نور اإلسالم معلنًا بصریح العبارة 
حتى ) ٢()ْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِلیٌم َخِبیرٌ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم عِ 

یستثمر  هذه المعادلة ، من خالل زواجِه ) صلى اهللا علیه وآله وسلم ( نرى النبي 
بنساء من قبائل مختلفة ، لیضمن والء تلك القبائل ، أو على األقل یكف شرها عنه 

اجِه من بعض القبائل في تألیف وعن دعوتِه ، أضف الى ذلك أنه إستفاد من زو 
والذي إستطاع من )٣(القلوب ، فعلى سبیل المثال زواجه بصفیة بنت حیي بن أخطب

.)٤(خاللِه إدخال عددًا من قومها من الیهود الى اإلسالم 

على هذا النهج ، فأحیانًا كانت ) علیهم السالم ( وسار األئمة المعصومین 
الزواج من إمرأة لیست بمستوى المعصوم ، فیقبل المصلحة السیاسیة تقتضي قبول 

على هذا الزواج ، على أن یحدد هذا النوع من الزواج بمقدارِه ومنزلتِه ضمن إطارِه 
من أم الفضل بنت ) علیه السالم( السیاسي ، كما هو الحال في زواج اإلمام الجواد

، یعد موقفًا سلبیًا  ، المأمون ، فإن عدم القبول بهذِه المصاهرة التي فرضها المأمون 
٠وفیه من خالف المصلحة ما ال یخفى

حدیث طویل ) علیهم السالم(ویبقى الحدیث عن سیرة األئمة األطهار 
ومتشعب، وقد ال یمكن إستیفاؤه بمجلد من كتاب، فهم منجم الفضائل والمناقب، 

عین ال یمكن أجم) صلوات اهللا علیهم(ومنبع المكارم واألخالق، بل إن سیرتهم الكاملة 
تداركها وحصرها في صحائف معدودة، فالباحث كلما حاول سبر أغوار شخصیة إمام 
من أئمة الهدى والرشاد اإلثني عشر والكتابة عنها، یجد نفسه بعد شوط طویل من 
الكتابة ، أن آفاقا جدیدة واسعة ما تزال أمامه ، وأن لكل أفق من تلك اآلفاق مساحات 

اإلتجاهات والمباحث، وقد ال یجد الباحث متسعًا إلستقصاء بعیدة المدى ، متعددة
٠جمیع مفرداتها وتناولها في بحثِه ، ولكن ما ال یدرك جله ، ال یترك كله
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علیه (ومن هذا المنطلق سیكون حدیثنا عن جزئیة هامة في حیاة اإلمام الجواد 
ي كتابة البحث وهي مسألة زواجه من أبنة المأمون العباسي ، وأرتأینا ف،)السالم

٠تقسیمِه الى عدة مطالب 

)علیه السالم( موقف السلطة العباسیة من اإلمام الجواد : المطلب األول 

بمثابة الخالفة ) علیهم السالم( تعد اإلمامة في عقائد متبعي أهل البیت 
، وبتعبیر آخر تعد صورة كاملة ) صلى اهللا علیه وآلهِ (اإللهیة المطلقة لشخص النبي 

بوة ، مع وجود فارق واحد بینهما هو أن اإلمام الیوحى إلیه ، بعكس النبوة التي ال للن
٠)٥(تصح من دون وحي

ولیس غریبًا إذ قلنا إّنه ال عالقة للعمر في تسّنم منصب اِالمامة ، ولو أن 
كانت اُالولى من نوعها في اإلسالم على ما هو ) علیه السالم(ظاهرة إمامة الجواد 

إّال أنها لم تكن اُالولى في العالم على مستوى حركة اَالنبیاء ! وف معهود ومعر 
آتاه اهللا الحكمة ) علیه السالم( فذاك عیسى بن مریم)٦(والرسل وأوصیائهم السابقین 

َفَأَشاَرْت ِإَلْیِه َقاُلوا َكْیَف ُنَكلُِّم َمْن َكاَن ِفي (والنبوة وكان في المهد صبیًا ، قال تعالى 
علیه (وقبلُه كان یحیى )٧()َصِبیا ، َقاَل ِإنِّي َعْبُد اللَِّه َآتَاِنَي اْلِكتَاَب َوَجَعَلِني َنِبیااْلَمْهِد 
َیا َیْحَیى ُخِذ اْلِكتَاَب ِبُقوٍَّة (آتاه اهللا الحكم والكتاب وهو صبي ، قال تعالى ) السالم

٠)٨()َوَآتَْیَناُه اْلُحْكَم َصِبیا

في األحادیث النبویة ، فعن ) علیه السالم(مامتِه ووردت عدة نصوص على إ
قال رسول اهللا صلى اهللا علیه وآله حدثني : " قال ) علیه السالم(اإلمام الصادق 

یارسول اهللا ومن : فقام جابر بن عبداهللا االنصاري ، فقال٠٠٠جبرئیل عن رب العزة 
تقي محمد بن ثم ال٠٠٠الحسن والحسین: األئمة من ولد علي بن أبي طالب ؟ قال

سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیه : ، وعن ابن عباس قال )٩()علیهم السالم(علي ، 
٠٠٠)١٠(والفعال محمد بن علي علیه السالم٠٠٠واألئمة من بعدي : "  وآله یقول
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علیه (وٕاستطاع العّالمة المجلسي من جمع نصوص عدیدة عن اإلمام الرضا 

والنّص علیها ، وجمع شتاتها وأستوفاها في ) لسالمعلیه ا(بشأن إمامة الجواد ) السالم
:فكانت ستة وعشرین نّصًا ، إخترنا منها النصوص التالیة)١١(بحارِه 

سمعت الرضا علیه : " قوله )١٢(روى الكلیني بسنده عن معمر بن خّالد
ما حاجتكم إلى ذلك ، هذا أبو جعفر قد أجلستُه مجلسي : السالم وذكر شیئًا فقال 

٠)١٣("ُه مكاني وصیرت

كنت واقفًا بین یدي أبي الحسن : " وعنه بسنده ، عن الخیراني ، عن أبیه قال 
إلى : یا سیدي إن كان كون فإلى من ؟ قال : بخراسان ، فقال له قائل ) علیه السالم(

، فقال أبو ) علیه السالم(أبي جعفر إبني ، فكأن القائل إستصغر سّن أبي جعفر 
إّن اهللا تبارك وتعالى بعث عیسى بن مریم رسوًال نبّیًا ، ) : معلیه السال(الحسن 

.)١٤(")علیه السالم(صاحب شریعة مبتدأة في أصغر من السن الذي فیه أبو جعفر 

ه، عاشت الدولة ٢٠٣سنة ) علیه السالم(فبعدما إستشهد اإلمام الرضا 
كان الجهاز اإلسالمیة ظروف وفتن مریرة ، وفي خضّم تلك الظروف الحساسة التي

الحاكم المتمثل بالمأمون العباسي یعالج بها أوضاعه لتوطید سلطانِه ، وفي ظالل 
الهدوء الذي ساد المدینة ومكة ، نتیجة توّقف اإلنتفاضات والثورات بعد قبول اإلمام 

یمارس مهامه ) علیه السالم ( لوالیة العهد ، بدأ اإلمام الجواد ) علیه السالم ( الرضا 
بتولیِه اإلمامة الشرعیة ، وكان عمرُه )١٥(ة لألمة في توجهاتها الدینیة والفكریة القیادی

الیتجاوز سبع سنین ، وهي الظاهرة األولى التي ظهرت ألول مرة في حیاة األئمة 
٠)١٦() علیهم السالم(

حتى هرع المسلمون ) علیه السالم( فما أن إنتشر خبر إستشهاد اإلمام الرضا 
یعّزونُه بمصابِه ، ویشاركونُه ) علیه السالم(لمنورة لمالقات اإلمام الجواد إلى المدینة ا

األسى، وأخذت الوفود تقصدُه من بقیة المناطق ، فجاء من بغداد حوالي ثمانین رجًال 
٠)١٧() علیه السالم(من أعیان الشیعة وفقهائهم للتحقق من إمامتِه 



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد

اسزینب حمزة عب. د.حسن ثاجب محیل          م.د.م

٤٠٢

في المدینة والتي ) علیه السالم(وقصد الوافدون من بغداد دار اإلمام الصادق 
فدخلوها ، وُبسط لهم بساط أحمر ، وخرج ) علیه السالم(كان یسكنها اإلمام الرضا 

إلیهم عبد اهللا بن موسى بن جعفر ، فجلس في صدر المجلس وكان شیخًا كبیرًا 
من الحجرة ، وعلیه قمیص ورداء ) علیه السالم(فجلس وخرج اإلمام الجواد ،نبیالً 

، ونعل حذو بیضاء ، فقام عبد اهللا وٕاستقبلُه وقبل بین عینیِه وقامت الشیعة )١٨(قصب
على كرسي ونظر الناس بعضهم إلى بعض تحیرًا ) علیه السالم(وقعد اإلمام الجواد 

أصلحك اهللا ما تقول في رجل أتى : لصغر سنه ، فإنتدب رجل من القوم فقال لعمِه 
) علیه السالم(لحد ، فغضب اإلمام الجواد تقطع یمینُه ویضرب ا: بهیمة ؟ فقال 

: یا عم إتق اهللا إنُه لعظیم أن تقف یوم القیامة بین یدي اهللا عز وجل فیقول لك :وقال
یا سیدي ألیس قال هذا أبوك صلوات : لم أفتیت الناس بما ال تعلم ؟ فقال له عمه 

بش قبر إمرأة إنما سئل أبي عن رجل ن) : علیه السالم(اهللا علیه ؟ فقال اإلمام
أبي تقطع یمینه للنبش ویضرب حد الزنا ، فإن حرمة المیتة كحرمة : فنكحها فقال 
یا سیدنا أتأذن : صدقت یا سیدي وأنا أستغفر، فتعجب الناس وقالوا : الحیة ، فقال 

مسألة  فأجابهم )١٩(نعم فسألوه في مجلس عن ثالثین ألف: لنا أن نسألك ؟ قال 
٠)٢٠(وله تسع سنین،فیها

أضف الى ذلك أن عالمات اإلمامة كانت واضحة من خالل تصرفات اإلمام 
، وهنالك روایات عدیدة ال مجال لذكرها ، لكن نكتفي بروایة الطبري ، ) علیه السالم(

من اآللة ) علیه السالم ( حملُت معي إلیه : " ، قال )٢١(عن علي بن حسان الواسطي
ت ُأتحف موالي أبا جعفر بها ، فلما تفّرق التي للصبیان ، بعضها من فضة ، وقل

، فاتّبعتُه ، فلقیت موفقًا )٢٢(الناس عنه بعد جواب الجمیع ، قام فمضى إلى َصِرّیا
إستأذن لي على أبي جعفر ، فدخلت ، وسّلمت ، فرّد علّي : خادم اإلمام ، فقلت 

ما كان في السالم وفي وجهه الكراهة ، ولم یأمرني بالجلوس ، فدنوت منه وأفرغت 
ما لهذا :  كمي بین یدیه ، فنظر إلّي نظر مغضٍب ، ثم رنا یمینًا وشماًال ، وقال 

٠)٢٣(" خلقني اهللا ، ما أنا واللعب ، فإستعفیتُه ، فعفا عني ، فأخذتها فخرجت
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مشكلة اإلمامة بالنسبة للسلطة العباسیة وٕاستقطاب الجماهیر قائمة وٕاستمرت 

، فظهور نجم آخر متمثل بشخص ) السالمعلیه(الرضا حتى بعد غیاب نجم اإلمام 
، الذي یجب یثیر حفیظة ومخاوف المأمون العباسي ، )علیه السالم( اإلمام الجواد 

أن ُیعالج هذِه المسألة بُأسلوب أهدأ وطریقة طبیعیة ُتسقط اإلمام واإلمامة من أعین 
عى المأمون الداهیة الناس ، دون إستخدام العنف أو التصفیة الجسدیة ،  فقد س

المتآمر ، وهو أعظم خلفاء بني العباس خطرًا وأبعدهم نظرًا وأشدهم مكرًا، لإلمام 
إحتال المأمون على "  بقولِه )٢٤(علیه ، وهذا ما أشار إلیِه محمد بن الریان" وتحایال

٠)٢٥("٠٠بكل حیلة ، فلم یمكنُه فیه شئ) علیه السالم(أبي جعفر 

و التظاهر بالمحبة والتبجیل واإلكرام والتعظیم ألهل البیت ، هومن هذِه الحیل
، وهي من األسالیب السیاسیة التي إتبعها المأمون لیثبت للعامة )علیهم السالم (

، ویثبت ) علیه السالم(حسن نوایاه ، ولیبرئ نفسُه إلى حد ما من دم اإلمام الرضا 
٠)٢٦()لیهمصلوات اهللا ع( للمأل عدم التقاطع مع أفكار األئمة 

، والحط من معاویة ابن أبي ) علیه السالم( فأعلن رسمیًا فضائل اإلمام علي 
: شد دعبل أبیاتًا في ذلك فقال ، وقام بإسترجاع أرض فدك للعلویین ، وأن)٢٧(سفیان

، وأقّر لإلمام الجواد )٢٨(" برد مأمون هاشم فدكا * ضحكا أصبح وجه الزمان قد "
من عطاء وزیادة، )السالمعلیه(یعطي ألبیِه اإلمام الرضا ما كان) علیه السالم(

٠)٢٩(فبلغ عطاؤه ألف ألف درهم سنویاً 

، الذي أمر بإستقدام اإلمام التخفي النوایا الحقیقیة للمأمونلكن هذِه األسالیب 
ه ، من المدینة الى بغداد مركز الخالفة العباسیة ، ٢٠٤سنة ) علیه السالم( الجواد

تحت أنظار السلطة الحاكمة ، والشك أن اإلمام كان مجبرًا على هذِه حتى یبقى 
دخلت على أبي جعفر ببغداد وهو على " فعن الحسین المكاري ،  قال )٣٠(اإلقامة 

هذا الرجل ال یرجع إلى موطنِه أبدًا ، وأنا أعرف : ما كان من أمرِه ، فقلت في نفسي 
یا حسین خبٌز شعیر ، : إصفر لونُه فقال فأطرق رأسُه ، ثم رفعه وقد : مطعمه، قال 

٠)٣١(" وملٌح جریش في حرم جدي رسول اهللا أحب إلي مما تراني فیه 
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،)علیه السالم(وقد توعد المأمون منذ اللقاء األول بالقضاء على اإلمام الجواد 
إزدادت مخاوف المأمون وتجسدت أمامُه للقاء وما جرى بینهما من حوار ،فبعد هذا ا

فإلتفت ألصاحبه )٣٢(، وٕانبهر من شخصیة اإلمام وقدرتِه على اإلجابةالموقفة خطور 
٠)٣٣("قد دنا حتف ذلك الصبي في هذا الیوم على یدي" قائًال ، 

في بغداد ،  ) علیه السالم ( وقد نجح المأمون جزئیًا في محاولة إبقاء اإلمام 
تمرة ، ویسهل رصد كل یجعلُه تحت الرقابة المس) علیه السالم(وذلك ألن بقاءُه 

تحركاتِه ومواقفه ، ثم تطویقها بسرعة ، إن وجد فیها أي ضرر ، باإلضافة الى قطع 
بهالة الحكم ، ) علیه السالم ( صالتِه بشیعتِه ، فمن الطبیعي أنه إذا أحیط اإلمام 

وأبهة الملك ، فإن ذلك سیجعل الكثیرین یتهیبون اإلتصال به بصورة طبیعیة ، 
علیهم ( الكثیرون منهم ال یرغبون بتعریض أنفسهم ، وعالقاتهم باألئمة خصوصًا أن 

٠)٣٤(لألضواء الكاشفة من قبل السلطة) والسالم 

والتشكیك ) علیهم السالم( كما حاول المأمون العباسي طمس معالم أهل البیت 
علیه (، فطلب من العباسیین أن یختبروا األمام ) علیه السالم(بأعلمیة اإلمام الجواد 

إطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا علیهما " ، وقال لیحیى بن أكثم ) السالم
علیه ( ، وبدأ إبن األكثم بتوجیه األسئلة الى اإلمام " السالم مسألة تقطعُه فیها

٠)٣٥()السالم
علیه ( هذا یعني أن المأمون نفسُه قد كان بصدد العمل على أن ینقطع اإلمام 

من ) علیه السالم ( ألة واحدة كما كان دأبُه مع أبیِه الرضا ، ولو في مس) السالم 
عن جمیع ) علیه السالم( قبل ، لكن هذِه المحاولة كانت فاشلة ، بعدما أجاب اإلمام 

٠)٣٦(األسئلة وبدقة
علیه ( ولم یكتِف العباسیون بهذِه الحیل ، بل عمدوا على إسقاط اإلمام الجواد 

إحدٰى المرات وصل بهم خبث السریرة إلى أنهم أرادوا من أعین الناس ، ففي) السالم
إیثاق اإلمام وسقیه خمرًا إلى حدِّ اإلسكار ، ثم إخراجه إلى الناس على تلك الحالة 
مضّمخًا بأخالق الملوك ، لكّن كیدهم لم یتم بإذن اهللا تعالى ، إذ منعهم المأمون من 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤٠٥

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
ال تؤذوا : " الشنیع ، قائًال لهم ذلك قبل تنفیذ خطتهم ، حیث خاف عواقب هذا الفعل 

٠)٣٧("أبا جعفر
أسباب ودوافع المصاهرة: المطلب الثاني 
( األسباب والدوافع من وراء عرض المأمون بزواج إبنتِه من اإلمام: المحور األول 

) :علیه السالم

أجمع المؤّرخون على أّن المأمون العباسي قد رغب في زواج إبنته أّم الفضل 
ومن )٣٨(، فهو الذي دعاه إلى هذه المصاهرة ) علیه السالم(م الجواد من اإلما

الجدیر بالذكر أن هنالك جملة من األسباب والدوافع الخفیة كانت وراء رغبة المأمون 
: من هذا الزواج ، ویمكن أجمالها بالنقاط التالیة

أحق ) یهم صلوات اهللا عل(المأمون یعلم علم الیقین أن األئمة كان: السبب األول
لذلك أراد أن یجعل من نفسه )٣٩(من أي إنسان آخر على وجه األرض بالخالفة

" ما أدلى بِه بقولِه وهذا )٤٠(قریبًا من البیت العلوي ، وأن یكون جدًا للساللة الطاهرة 
٠)٤١("إني أحببت أن أكون جدًا إلمرئ ولدُه رسول اهللا وعلي بن أبي طالب

لیس هو السبب الحقیقي في هذه المصاهرة ، فإّن لكننا نعتقد أّن هذا
المأمون لم یؤمن بقرارة نفسِه في هذه الجهة ، ولو كان صادقًا فیما یقول لما إغتال 

كما )  علیه السالم(ولما توعد بالقضاء على اإلمام الجواد) علیه السالم(اإلمام الرضا 
٠ذكرنا سابقاً 

وعبقریاتِه التي ) علیه السالم(م الجواد هو اإلعجاب بمواهب اإلما: السبب الثاني
وكان المأمون قد شغف بأبي " أصبحت حدیث األندیة والمجالس ، قال الشیخ المفید 

لما رأى من فضله مع صغر سنه ، وبلوغه في العلم والحكمة ) علیه السالم(جعفر 
ُه أم واألدب وكمال العقل ما لم یساوه فیه أحد من مشایخ أهل الزمان ، فزوجه إبنت

٠)٤٢(" الفضل 
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٤٠٦

ونستبعد هذا الرأي أیضًا ، فلو كان هذا السبب الحقیقي وراء المصاهرة لما 
عمد المأمون في محاولتًة منه إلبطال أعلمیة اإلمام الجواد  ، والطلب من إبن األكثم 

٠مناقشة اإلمام وٕافحامهِ 

من إغتیال اإلمام إّنه أراد التمویه على الرأي العام بإظهار برائتهِ : السبب الثالث
كما )٤٣(، فإّنه لو كان قاتًال له لما زّوج ابن اإلمام من إبنته) علیه السالم(الرضا 

حیث أراد بذلك أن یوثق )٤٤(زواجِه من بوران بنت الحسن بن سهل كانت نوایاه من 
عالقاته مع بالد فارس ، ویجعلهم یطمئنون إلیه ولیبرئ نفسه من دم وزیره الفضل بن 

٠)٤٥(، ویكتسب ثقة أخیه الحسن بن سهل ، المعرف بثرائِه ونفوذه سهل

واإلحاطة باّتجاهاته ) علیه السالم(للوقوف على نشاط اإلمام الجواد : السبب الرابع
السیاسیة، ومعرفة العناصر الموالیة له والقائلة بإمامته، وذلك عن طریق إبنته التي 

ا ومن خدمها رقیبًا دائمیًا على كلِّ حركة أراد أن یجعل منهستكون زوجة لإلمام ، ف
أضف الى ذلك أراد أن تكون إبنتُه )٤٦(لإلمام ، وعلى من یتصل به من الشیعة 

٠)٤٧(فیما بعد) علیه السالم ( األداة الفعالة ، التي یستعملها في القضاء على اإلمام 

المأمون قد حاول ولعّلُه من أهم األسباب ، وأكثرها خطورة هو أّن : السبب الخامس 
إلى میادین اللهو واللعب لیهدم بذلك ) علیه السالم( من هذه المصاهرة جّر اإلمام

صرح اإلمامة الذي تدین به الشیعة ، والذي كان من أهّم بنوده عصمة اإلمام 
والدلیل على ذلك مارواه الكلیني )٤٨(وٕامتناعِه من إقتراف أي ذنب عمدًا كان أو سهوًا 

بكّل حیلة ، فلم یمّكنه فیه ) علیه السالم(تال المأمون على أبي جعفر إح" ما نّصه 
شيء ، فلّما إعتّل وأراد أن یبني علیه إبنتِه ، دفع إلى مائتي وصیفة من أجمل ما 
یكون إلى كّل واحدة منهّن جامًا فیه جوهر یستقبلن أبا جعفر إذا قعد في موضع 

ل یقال له مخارق، صاحب صوت وعود األخیار، فلم یلتفت إلیهّن ، وكان هناك رج
یا أمیر المؤمنین إن كان شيء من أمر : وضرب، طویل اللحیة فدعاه المأمون ، فقال

فشهق مخارق شهقة ) علیه السالم(أمره، فقعد بین یدي أبي جعفر الدنیا فأنا أكفیك
إجتمع علیه أهل الدار، وجعل یضرب بعوده ویغّني، فلّما فعل ساعة وٕاذا أبو جعفر



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤٠٧

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
: قال) ٤٩(إّتق اهللا یا ذا العثنون: ال یلتفت إلیه یمینًا وال شماًال، ثّم رفع إلیه رأسه، وقال

فسقط المضراب من یده والعود، فلم ینتفع بیدیه إلى أن مات، فسألُه المأمون عن 
، ویتضح من )٥٠("لّما صاح بي أبو جعفر فزعت فزعة ال ُأفیق منها أبدًا : حالِه قال

إلى میادین اللهو، فقد ) علیه السالم(روایة محاوالت المأمون لجّر اإلمام خالل هذه ال
أفسد علیه كل ) علیه السالم( عرض له جمیع ألوان المغریات، لكن اإلمام الجواد 

، بالتقي ألّنه اّتقى اهللا في أشّد ) علیه السالم(المخططات ، ولهذا السبب لقب 
٠)٥١(المأموناألدوار، وأكثرها صعوبة، فوقاه اهللا شرّ 

الزواج من إبنة ) علیه السالم(األسباب والدوافع من وراء موافقة اإلمام : المحور الثاني
: المأمون

الزواج من إبنة المأمون قرارًا ) علیه السالم(لم تكن موافقة اإلمام الجواد 
ل ، ولع)  علیه السالم(خاصًة وأن المأمون كان وراء إغتیال اإلمام الرضا ،سهالً 

:  األسباب الحقیقیة من وراء الموافقة تكمن بسببین رئیسیین 

للحفاظ على خط اإلمامة ، وهذا یقترن بالحفاظ على حیاتِه الشریفة : السبب األول 
علیه (، ومنع المأمون من أن یقوم بعملیة إغتیاله ، فقد أدرك اإلمام ) علیه السالم(

ُه للخطر ، مما یعني إنقطاع خط ذلك الزواج یعرض حیاتبأن الرفض من) السالم
وهذا ماسار علیه )٥٢(اإلمامة وزوالها ، وهذا أمر في غایة الخطورة بالنسبة لإلمامة 

بالبقاء ) علیه السالم(عندما أمر اإلمام زین العابدین ) علیه السالم(اإلمام الحسین 
ة الوالئیة وعدم المشاركة في معركة الطف، كي ال ینقطع حبل اإلمامة وتستمر الرسال

٠)٥٣(التي یفترض بها أن تستمر ما بقي الدهر

جعل مخالب السلطة وأنیابها في قفص ) علیه السالم(أراد اإلمام : السبب الثاني 
الحركة الرسالیة ، وذلك أن المأمون ما كان لیجرؤ بعد ذلك على أن یقوم بالفتك 

ي كثیر من عصور وهذا األسلوب كان متبعًا ف)٥٤(برجاالت الحركة ومجموعاتها
، وخیر شاهد على ذلك قصة علي بن یقطین بن موسى ) علیهم السالم(األئمة 
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٤٠٨

البغدادي ،  الذي كان برتبة وزیر لهارون الرشید، وعندما حصل على هذا المنصب 
في ترك عمل السلطان فلم یأذن له ، وأمرُه ) علیه السالم ( إستأذن من اإلمام الكاظم 

ستمر في أداء مهامه الرسالیة ویبقى في بالط هارون ، وكانت أن یبقى في عملِه ، وی
ما " قال فیه ) علیه السالم(حتى أن اإلمام الكاظم )٥٥(أعماله كبیرة بالنسبة للحركة

عرض في قلبي أحد وأنا على الموقف إّال علي بن یقطین ، فإنه ما زال معي وما 
٠)٥٦("فارقني حتى أفضت 

حقق عدت مكاسب من ) علیه السالم(اإلمام الجواد والمتتبع للتاریخ یرى بأن 
وراء زواجِه من إبنة المأمون العباسي طیلة مدة إمامتِه التي دامت نحو سبعة عشر 

:، ویمكن إدراج هذِه المكاسب على النحو التالي ) ه٢٢٠ه ـــ ٢٠٣(عاماً 

مدة إقامتِه في ) علیه السالم(فقد إستغل اإلمام الجواد : المكسب الثقافي والفكري : أوالً 
فكان لُه الفضل )٥٧(بغداد بالتدریس ، وبلورة الفكر العام بالعلوم والمعارف اإلسالمیة

وحفظ تراثها ، حیث إمتازت تلك ) علیهم السالم(في إغناء معالم مدرسة أهل البیت 
، وكذلك ) صلى اهللا علیه وآله(المرحلة باإلعتماد على النص والروایة عن الرسول 

هم واإلستنباط من الكتاب والسنة ، إستنباطًا ملتزمًا دقیقًا، یكشف حقیقة على الف
المحتوى العلمي لهذین المصدرین ، والحث على الكتابة والتدوین، وحفظ ما یصدر 

، وأمر متبعیه على التألیف والتصنیف، ونشر )علیهم السالم(عن أئمة أهل البیت 
وهكذا )٥٨(الخاطىء، الذي وقع فیه الكثیرونالعلوم والرد على األفكار المنحرفة والفهم

الكثیر من التالمذة والُرواة ، الذین ) علیه السالم(صار حول اإلمام محمد الجواد 
٠)٥٩(تتلمذوا على یدیِه المباركتین

ألف ألف ) علیه السالم(فقد كان المأمون ُینفذ الى اإلمام : المكسب المالي : ثانیاً 
هذِه األموال مع مایرد علیه من الحقوق ) علیه السالم(درهم في السنة ، ولم ینفق

)٦٠(الشرعیة على شؤونِه الخاصة ، وٕانما كان ینفقها على الفقراء من العلویین وغیرهم

یوم ) علیه السالم(جئت إلى أبي جعفر : " فعن إسماعیل بن عباس الهاشمي ، قال 
لتراب سبیكة من ذهب ، عید ، فشكوت إلیه ضیق المعاش ، فرفع المصلى فأخذ من ا



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤٠٩

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
)٦١("فأعطانیها ، فخرجت بها إلى السوق فكان فیها ستة عشر مثقاًال  من الذهب 

ال یسعني ، :)علیه السالم(أعطني على قدر مروتك ؟ فقال : " كما أتاُه رجًال وقال له
أما ذا ، فنعم ، یا غالم ، أعطِه ) : علیه السالم(على قدري ؟ قال : فقال الرجل 

٠)٦٢("ینارمائة د

علیه (ففي عهد اإلمام الجواد : المكسب التعبوي في تغذیة الحركات الرسالیة : ثالثاً 
مسیرة ذات كیفیة خاصة للثورات وطبیعتها ، وكان وضع الحركة بدأت) السالم

المعتصم ) علیه السالم(جیدًا ، فقد عاصر اإلمام )  علیه السالم(الرسالیة في أیامِه 
ل في جمع أخواله من األتراك وشراهم من أیدي موالیهم وألبسهم العباسي الذي إنشغ

من هذا الوضع في تغذیة ) علیه السالم(وٕاستفاد )٦٣(أنواع الدیباج والحلي المذهبة
)٦٥(، كحركة محمد بن القاسم)٦٤(الحركات الرسالیة التي كانت تضع جنینها للمستقبل

٠)٦٦(وسكینةالتي كانت تقلق السلطة وال تدعها تعیش في هدوء

موقف العباسیین من الزواج : المطلب الثالث

فزع العباسیون حینما علموا أن المأمون عزم على مصاهرة اإلمام الجواد  
، فعقدوا إجتماعًا حضرُه كبارهم ، وذو الرأي والمشورة منهم ، وعرضوا ) علیه السالم(

ى البالط ، ودارت بینهم خطورة نقل الخالفة والملك منهم الى العلویین ، وهرعوا ال
ىننشدك اهللا یا أمیر المؤمنین  أن تقیم على هذا " وبین المأمون نقاش ،  فقالوا له 

األمر الذي قد عزمت علیه من تزویج ابن الرضا ، فإنا نخاف أن یخرج به عنا أمر 
قد ملكناه اهللا ، وینزع منا عز قد ألبسناه اهللا وقد عرفت ما بیننا وبین هؤالء القوم

قدیمًا وحدیثًا ، وما كان علیه الخلفاء الراشدون قبلك من تبعیدهم والتصغیر بهم ، وقد 
كنا قي وهلة من عملك مع الرضا ماعملت ، حتى كفانا اهللا المهم من ذلك ، فاهللا اهللا 
أن تردنا إلى غم قد إنحسر عنا ، وأصرف رأیك عن ابن الرضا وأعدل إلى من تراه 

أما ما بینكم وبین آل أبي طالب : لذلك دون غیره، فقال لهممن أهل بیتك یصلح
فأنتم السبب فیه ، ولو أنصفتم القوم لكان أولى بكم ، وأما ما كان یفعلُه من كان قبلي 
بهم فقد كان قاطعًا للرحم ، أعوذ باهللا من ذلك ، وواهللا ما ندمت على ما كان مني 



)٢٠١٩حزیران (العشرونو السادسالعدد
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٤١٠

مر وأنزعه عن نفسي فأبى ، وكان أمر من إستخالف الرضا ، ولقد سألته أن یقوم باأل
اهللا قدرًا مقدورا ، وأما أبو جعفر محمد بن علي فقد إخترتُه لتبریزِه على كافة أهل 
الفضل في العلم والفضل مع صغر سنه ، واألعجوبة فیه بذلك ، وأنا أرجو أن یظهر 

٠)٦٧("للناس ما قد عرفتُه منه فیعلموا أن الرأي ما رأیت فیه

موقف العباسیین الذي إمتاز بالحقد والتعصب الل هذا النص ،یتضح من خ
، دون ، فقد إستاؤوا من هذِه المصاهرة ، وقد أثرت علیهم المظاهر كثیراً والسذاجة

إدراكهم البعد العمیق والحقیقي الذي كان یقصدُه المأمون ، وقد إستفاد المأمون من 
علیهم (البیته مواٍل حقیقًة ألهلوضعهم هذا عندما راح یفّند مزاعمهم فیظهر وكأن

٠)٦٨()السالم

وبعدما أصر المأمون على موقفِه طلبوا منه تأجیل الزواج ، بحجة صغر سن 
وعدم تفقهِه في الدین ، فبدأت مؤامرة المأمون واضحة ، ودعى ) علیه السالم(اإلمام 

د رأي المأمون ، فإن إجتاز اإلختبار ظهر سدا) علیه السالم(الى مناقشتِه وٕاختبارِه 
وحسن إختیارِه ، وٕان عجز عن اإلجابة ، سقط من أعین العامة ببطالن أعلمیته ، 
ولم تكن هذِه نوایا المأمون فقط ، بل كانت من نوایا العباسیین أیضًا ، ویتضح ذلك 

فإن أصاب في الجواب عنه لم یكن لنا إعتراض في أمرِه وظهر " من خالل قولهم 
رأي أمیر المؤمنین ، وٕان عجز عن ذلك فقد كفینا الخطب في للخاصة والعامة سدید 

٠)٦٩(" معناه 

أحداث الزواج ومراسیم عقد القران :  المطلب الرابع

وهو المنعطف المهم والخطیر بالنسبة للبیتین العلوي والعباسي ، فمن خالل 
تّم على نجد أن الزواج )السالمعلیه(إستقراء مراجع ومصادر ترجمة اإلمام الجواد 

ثالث مراحل ، وكل مرحلة تمت في فترة زمنیة متباعدة نسبیًا عن األخرى ، یمكن 
: إدراجها على النحو التالي



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤١١

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
على إبنتِه أم ) السالمعلیه(فقد عقد المأمون لإلمام الرضا : مرحلة التسمیة : أوالً 

یلة ه ، وفي نفس تلك الل٢٠٢وذلك في مراسم تنصیب لوالیة العهد عام )٧٠(حبیب
٠)٧١()علیه السالم( سّمى إبنتُه الصغیرة اُالخرى أم الفضل لإلمام الجواد 

أما عقد القران الفخم والمجّلل والذي تحّدث عنه أغلب : مرحلة عقد القران : ثانیاً 
بعد قدوم اإلمام ه٢٠٥الرواة والمؤرخین على أّنه حدث الزواج ، فقد كان في عام 

لمدینة الى بغداد للمرة اُالولى، فقد كان المأمون في هذِه من ا) علیه السالم( الجواد 
المرحلة  عازمًا على أن یكون هذا الزواج رسمیًا أمام المأل ، فقد أقبل على اإلمام 

أخطب ، جعلت فداك لنفسك ، فقد رضیتك لنفسي وأنا : وقال له ) علیه السالم(
هللا إقرارًا بنعمته ، وال إله إال الحمد : " علیه السالم : مزوجك أم الفضل إبنتي ، فقال

اهللا إخالصًا لوحدانیته ، وصلى اهللا على محمد سید بریته واألصفیاء من عترته ، أما 
فقد كان من فضل اهللا على األنام أن أغناهم بالحالل عن الحرام ، فقال : بعد 

وا وأنكحوا األیامى منكم والصالحین من عبادكم وٕامائكم إن یكون( سبحانه وتعالى 
ثم إن محمد بن علي بن موسى )٧٢()فقراء یغنهم اهللا من فضله واهللا واسع علیم 

یخطب أم الفضل بنت عبد اهللا المأمون ، وقد بذل لها من الصداق مهر جدتِه فاطمة 
بنت محمد علیهما السالم وهو خمسمائة درهم جیادًا ، فهل زوجتُه بها على هذا 

نعم ، قد زوجتك أبا جعفر أم الفضل إبنتي على : قال المأمون " الصداق المذكور ؟ 
قد قبلت ذلك : " علیه السالم : هذا الصداق المذكور ، فهل قبلت النكاح ؟ قال 

٠)٧٣(" ورضیت به 

فأمر المأمون أن یقعد الناس على مراتبهم في الخاصة والعامة ، وبدأت 
المأمون على إبنته مراسیم عقد القران واإلحتفال الذي إستمر لیومین ، صرف خالله 

وٕاقطاعات وجواهرًا وثیابًا على قوادِه ووزرائِه وحاشیته " مالیین الدراهم وزعها دورا
ولم نلبث أن سمعنا أصواتًا تشبُه أصوات المالحین في : "، قال الریان ومدعّویه 

محاوراتهم ، فإذا الخدم یجرون سفینة مصنوعة من فضة مشدودة بالحبال من 
، فأمر المأمون أن تخضب لحى الخاصة من ل مملوءة من الغالیة اإلبریسم على عج
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٤١٢

،تلك الغالیة ، ثم مدت إلى دار العامة فطیبوا منها ، ووضعت الموائد فأكل الناس
، وهنا یجب اإللتفات الى أن اإلمام )٧٤("وخرجت الجوائز إلى كل قوم على قدرهم

بذخ ، وهذا ما تم بیانُه سابقًا ، كان معارضًا لكل مظاهر الترف وال) سالم اهللا علیه(
٠من موقفِه مع مخارق صاحب العود والطرب

أما عن حدث الزواج الذي لم یكن إختیاریًا ، بل یظهر من : مرحلة الزواج: ثالثاً 
كان مجبرًا على القدوم الى بغداد ثانیًة مع )السالمعلیه(القرائن أّن اإلمام الجواد 

ا بأمر من أبیها ، وٕالتقى بالمأمون في تكریت عندما زوجه أم الفضل ، للدخول به
إذ أمر المأمون اإلمام )٧٥(ه٢١٥كان األخیر یستعد لحرب الروم وكان ذلك في عام 

، بعد أن ُهّیئت له دار أن یدخل بأم الفضل)السالمعلیه(
على شاطئ دجلة ، فأقام بها مدة ال تقّل عن تسعة أشهر ، فلما كان أیام الحج ، 

٠)٧٦(ج بأهله وعیاله حتى أتى مكة ، ثم منزلِه بالمدینة ، فأقام بهاخر 

بزوجتِه أم الفضل ) علیه السالم(عالقة اإلمام : المطلب الخامس 

) علیه السالم(تشیر القرائن إلى أن هناك مشكلة زوجیة كانت قائمة بین اإلمام 
ونحن النعلم سبب )٧٧(وزوجته أم الفضل ، فقد شاء اهللا تعالى أن تحرم من الذریة

عدم اإلنجاب في زیجات سیاسیة كهذِه ، وهل أنه كان بسبب غیبي محض ، أم 
بإرادة المعصوم ، بالرغم من كون تلك النساء مؤهالت حسب المقاییس الظاهریة 

، إال أننا نعلم أن دور هذا الزواج السیاسي یقف عند حد معین ، وٕان الزوجة لإلنجاب
ا بزوجیة المعصوم فإنها تبقى على هامش حیاتِه الحقیقیة حتى فیه ما لم تثبت جدارته

وٕان إستأثرت بإهتمامِه الزوجي ، لكننا ومن خالل بعض الرویات یمكننا إرجاع 
أسباب عدم اإلنجاب في هذا الزواج الى المشیئة اإللهیة ، ومن ذلك ما رواه أبو 

ت على اإلمام خرجت أم جعفر أخت المأمون فسلم: " قال )٧٨(جعفر الهاشمي
یا سیدي : وسألته الدخول على أم الفضل بنت المأمون ، وقالت ) علیه السالم(الجواد

والستور ) علیه السالم(أحب أن أراك مع إبنتي في موضع واحد فتقر عیني ، فدخل 
ثم جلس ، فخرجت أم جعفر تعثر ذیولها ، ٠٠تشال بین یدیه فما لبث أن خرج راجعاً 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤١٣

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
أتى أمر اهللا فال : عمت علي بنعمة فلم تتمها ، فقال لها یا سیدي أن: فقالت 

،إنه قد حدث ما لم یحسن إعادتِه فإرجعي إلى أم الفضل فإستخبریها عنه،تستعجلوا
واهللا یا عمة إنه لما طلع علي جمالُه : فرجعت أم جعفر فعادت علیها ما قال ، فقالت 

ممتها ، فبهتت أم جعفر من حدث لي ما یحدث للنساء فضربت یدي إلى أثوابي فض
هو من أسرار : یا سیدي وما حدث لها ، قال : قولها ثم خرجت مذعورة ، وقالت 

٠)٧٩(فعلمت أنه الحیض٠٠النساء 

،یتضح من خالل هذِه الروایة أن المشیئة اإللهیة حالت بین اإلمام وأم الفضل
، أن ) علیه السالم( لذلك عزم اإلمامفاألسباب الشرعیة كانت وراء عدم اإلنجاب ،

بجاریة من ولد عمار بن یاسر ،  فرزقُه اهللا منها الذریة الصالحة ، وهذا )٨٠(یتسرى
) ٨١(الى أبیها ) علیه السالم(ما أثار الغیرة والحقد عندها ، وبدأت تشكو من اإلمام 

فال یا بنیة ، إنا لم نزوجك أبا جعفر لتحرمي علیه حالًال ، : " فكتب إلیها المأمون 
والجدیر بالذكر أن المأمون كان الیبالي بكالم )٨٢("تعاودي لذكر ما ذكرت بعدها 

٠)٨٣(إبنتِه ، ألن قصورُه كانت ملیئة بالجواري ، وكان یقضي أغلب أوقاتِه معهن

حتى وصل بها الحال أن تدعو على أبیها وتتهم اإلمام بالسحر، بسبب هذا 
)٨٤("یف ال أدعو على أبي وقد زوجني ساحرًا ك" الزواج الغیر موّفق ، فكانت تقول 

،بشتى الطرق) علیه السالم ( وتشیر الروایات أنها كانت تخطط للخالص من اإلمام 
فحاولت في إحدى المرات إستغالل سكر أبیها المأمون لتحرضُه على قتل اإلمام 

یة دفعت عن بحجة أنُه كان یشتمها ویشتم والدها ، لكن المشیئة اإلله) علیه السالم(
٠)٨٥(شر المأمون وٕابنته) علیه السالم( اإلمام 

، الذي صمم على تصفیة المعتصمه ، بویع ٢١٨وبعد وفاة المأمون سنة 
اإلمام بطرق أكثر فاعلیة وأقلها ضررًا ، فلم یجد أفضل من ُأم الفضل بنت أخیه 

ة دون أن تثیر المأمون للقیام بهذه المهّمة فهي التي تستطیع أن تقتلُه بصورة أكید
:مستغًال نقطتین في شخصیتها، هما)٨٦(ضجة في اُألمة
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٤١٤

كونها تنتمي للخط الحاكم إنتماءًا حقیقیًا، فهي بنت المأمون وعّمها المعتصم، -١
ولیست بالمستوى اإلیماني الذي یجعلها تنفك عن إنتمائها النسبي ، لذلك كانت 

٠تخضع لتأثیراتِه وتنفذ ما یریده ضد اإلمام 

ِغیَرُتها وحقدها على اإلمام بسبب تسریِه وتزّوجه من نساء ُأخریات، خصوصًا -٢
، وهذا )٨٧()علیه السالم(وأنها لم تلد لإلمام، وٕانما رزق اإلمام من غیرها ولده الهادي 

فلما إنصرف أبو جعفر إلى العراق لم یزل المعتصم : " ما أشار إلیه المسعودي بقوله 
ّبرون ویعملون الحیلة في قتلِه ، فقال جعفر ُالخته أم الفضل ، وجعفر بن المأمون ید

وكانت ُالّمه وأبیه في ذلك ، ألّنه وقف على إنحرافها عنه وغیرتها علیه لتفضیله ُأم 
أبي الحسن إبنه علیها ، مع شّدة محبتها له ، وألّنها لم ترزق منه ولد ، فأجابت أخاها 

٠)٨٨("جعفرًا 

علیه (الروایات في كیفیة إستشهاد اإلمام الجوادوعلى الرغم من إختالف
یه لع( ِه ، لكن األشهر أن أم الفضل كانت األداة الرئیسة في عملیة إغتیال)السالم 
، فقد جعلت لُه سمًا في عنب رازقي وكان یعجبُه هذا العنب، فلما أكل منه، ) السالم

بفقر ال ینجبر وبالء ك اهللاواهللا لیضربن! ما بكاؤك : " ندمت وجعلت تبكي ،فقال لها 
، فماتت بعلة في أغمض المواضع من جوارحها ، صارت ناصورًا ینتقض " ال ینستر

علیها في كل وقت ، فأنفقت مالها وجمیع ملكها على تلك العلة حتى إحتاجت إلى 
٠)٨٩(ه٢٢٠في یوم الثالثاء سنة ) علیه السالم(رفد الناس ، وٕاستشهد اإلمام 



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤١٥

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
:الهوامش

ابن : ینظر ٠حسب ماجاء ذكرها ببعض الروایات) أم عیسى( وتكنى أیضًا ب)١(
،  األمان من أخطار األسفار ) ه٦٦٤(طاووس، رضي الدین علي بن موسى بن جعفر 

: ؛ المجلسي ٠/٧٤ه١٤٠٩إلحیاء التراث ، قم ، ) ع(، مؤسسة آل البیت ١واألزمان، ط
، دار إحیاء ٣محمد الباقر البهبودي، ط:، بحار األنوار، تح) ه١١١١ت( محمد باقر 

: البحراني : ینظر ٠، وأسمها زینب٩٥/ ٥٠بحار ٠م١٩٨٣التراث العربي ، بیروت ، 
٣٥٩٠ه/ ٠٧ه، مؤسسة المعارف االسالمیة، قم١٤١٥، ١هاشم ، مدینة المعاجز، ط

١٣: سورة الحجرات )٢(

، من بني إسرائیل ، وأمها صفیة بنت حیي بن أخطب بن سعیة بن عامر بن النضیر) ٣(
مرة بنت سموأل ، وكانت من ضمن السبایا في معركة خیبر ، وقد إصطفاها النبي صلى اهللا 

: الصفدي٠ه، ودفنت في البقیع ٥٠علیه وآله ، وعرض علیها الزواج فوافقت ، توفیت سنة 
فاء خلیل بن أیبك  حمد أ: ، الوافي بالوفیات ، تح ) ه٧٦٤ت(صالح الدین أبو الصَّ

٠١٦/١٨٨م٢٠٠٠األرناؤوط وتركي مصطفى ، دار إحیاء التراث، بیروت ،  

الدرس الثامن ، -محمد راتب ، سیرة الصحابیات الجلیالت أمهات المؤمنین: النابلسي )٤(
٠م٢/٣/١٩٩٨

٤١٦/ م١٩٩٧، دار البقیع ، ١محمد تقي ، النبي وأهل بیته قدوة وأسوة ، ط: المدرسي )٥(

/ ٠١ه١٤٠٧من المهد الى اللحد ، قم ، ) ع(محمد كاظم ، اإلمام الجواد :القزویني )٦(
٨٥

٣٠- ٢٩/ سورة مریم )٧(

١٢/سورة مریم)٨(

، كمال الدین وتمام النعمة ) ٣٨١ت(محمد بن علي بن الحسین بن موسى : الصدوق )٩(
٠/٢٥٨علي أكبر الغفاري، مؤسسة النشر االسالمي ، قم: ، تح
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٤١٦

٤٨٤/مال الدین  ك: الصدوق )١٠(

٣٦-١٨/ ٥٠بحار األنوار )١١(

ابن أبي خالد ، بغدادي ثقة ، من أصحاب اإلمام الرضا علیه السالم ، له كتاب )١٢(
أبو جعفر : الطوسي ٠الزهد ، روي عنه أحمد بن أبي عبد اهللا والصفار ومحمد بن عیسى

، موسسة النشر ١جواد القیومي، ط: تح، رجال الطوسي ،) ه٤٦٠(محمد بن الحسن 
االسالمي ، ١٥،موسسة النشر ١؛ الفهرست ، تح جواد القیومي ،ط٣٦٦/ ٠اإلسالمي، قم 

٠/٢٥٢قم

، ٥علي أكبر الغفاري، ط: ، الكافي ، تح) ه٣٢٩ت( محمد بن یعقوب بن إسحاق) ١٣(
٠١/٣٢٠دار الكتب اإلسالمیة، طهران

٣٢٢/ ١الكافي : الكلیني )١٤(

، أعالم الهدایة ، اإلمام محمد بن علي ) ع(لمي ألهل البیت المجمع العا: ینظر)١٥(
٩١/ ٠١١ه، قم١٤٢٥، ٢، ط)ع(الجواد 

ه، نشر ١٤١٩، ١، ط)ع(الشاكري، الحاج حسین ، موسوعة المصطفى والعترة )١٦(
٠١٣/٨٨الهادي ، قم

١/١٢٦من المهد الى اللحد ) ع(اإلمام الجواد : لقزویني ا) ١٧(

، ) ه١٧٥ت( الخلیل بن أحمد : الفراهیدي٠من كتان ناعمة رقاقثیاب: القصب )١٨(
٠٥/٦٧ه، مؤسسة دار الهجرة١٤١٠، ٢مهدي المخزومي ، ط: كتاب العین ،تح

یستبعد المحقق علي أكبر الغفاري، أن یكون في وسع السائلین أن یسألوا اإلمام علیه )١٩(
اإلمام علیه السالم یقدر على السالم عن ثالثین ألف مسألة في مجلس واحد ، وٕان كان

:المفید : ینظر . من زیادة النساخ " ألف " جواب أزید منها ومن المحتمل أن یكون لفظه 
علي أكبر : ، اإلختصاص ، تح) ه٤١٣ت(محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السالم

١٠٢)/٢(هامش ٠م١٩٩٣، دار المفید ، بیروت، ٢الغفاري، ط



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤١٧

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
١٠٢/ص اإلختصا:المفید )٢٠(

أبو الحسن القصیر ، المعروف بالمنمس، عمره أكثر من مائة سنة ، وكان البأس به، )٢١(
أبو العباس أحمد : النجاشي٠روى عن أبي عبد اهللا علیه السالم ، ورى عنه سعدان بن مسلم

، ٥، ط) رجال النجاشي( ، فهرست أسماء مصنفي الشیعة ) ٤٥٠ت(بن علي بن أحمد 
٠/٢٧٦مي ، قمموسسة النشر االسال

یاقوت شهاب الدین : الحموي٠وقیل صرار ، موضع  على ثالثة أمیال من المدینة )٢٢(
٠م١٩٧٩، معجم البلدان ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت، ) ه٦٢٦(أبو عبد اهللا 

عباس ، األنوار : القمي٠؛ وقد أسسها اإلمام موسى بن جعفر علیهما السالم ، ٣/٣٩٨
ه، مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة المدرسین بقم ١٤١٧، ١البهیة، ط

٢٧٣/هامش ٠المشرفة

، دالئل ) ٤الطبري اإلمامي ت ق ( أبو جعفر محمد بن جریر بن رستم اآلملي) ٢٣(
٤٠٢/  ٠ه١٤١٣مؤسسة البعثة ، قم ،١قسم الدراسات اإلسالمیة ، ط: اإلمامة ، تح 

ألبي الحسن العسكري علیه السالم ، روى عنه بن الصلت األشعري ، له مسائل)٢٤(
٣٧٠/ فهرست : النجاشي ٠جعفر ، ومحمد بن عبداهللا ١٦محمد بن علي ، وعبداهللا بن 

١/٤٩٤الكافي : الكلیني )٢٥(

، المركز ١، ط)ع ( العاملي ، جعفر مرتضى ، الحیاة السیاسیة لإلمام الجواد )٢٦(
٠/٦٨م١٩٨٥،اإلسالمي للدراسات

مهدي باقر : باقر شریف ، حیاة اإلمام محمد الجواد علیه السالم ، تح: القرشي )٢٧(
٢٧٧/ ٠القرشي، قسم الثقافة واإلعالم في العتبة الكاظمیة المقدسة

، دیوان دعبل الخزاعي، تح ) ه٢٤٦ت(دعبل ، محمد بن علي بن رزین : الخزاعي )٢٨(
٠/١٤١م١٩٩٧وت، ، مؤسسة األعلمي ، بیر ١حسین األعلمي ، طضیاء: 

: ، مرآة الجنان وعبرة الیقظان، تح )ه٧٦٨ت(عبد اهللا بن أسعد الیمني المكي: الیافعي)٢٩(
٠٢/٦٠م١٩٩٧، دار الكتب العلمیة، بیروت، ١خلیل المنصور، ط
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٤١٨

جعفر السبحاني ، مؤسسة : مهدي ، سیرة األئمة علیهم السالم ، تح: البیشوائي)٣٠(
٠/٤٧٤ه١٤٢٦اإلمام الصادق، 

، الخرائج والجرائح )هـ٥٧٣ت (قطب الدین أبو الحسین سعید بن عبد اهللا  : الراوندي )٣١(
، ١بإشراف السید محمد باقر الموحد األبطحي ، ط) / ع(مؤسسة اإلمام المهدي : ، تح 

٠١/٣٨٣ه١٤٠٩مؤسسة اإلمام المهدي ،  قم المقدسة، 

، ) ه٥٨٨ت( عفر محمد بن علي ابن شهر آشوب ، أبو ج: ینظر نص الحوار )٣٢(
لجنة من أساتذة النجف األشرف، مطبعة الحیدریة ،  النجف : مناقب آل أبي طالب، تح

٥٠/٥٦بحار األنوار : ؛ المجلسي ٠٣/٤٩٤م١٩٥٦األشرف، 

٣/٤٩٤ابن شهر آشوب ، مناقب آل أبي طالب)٣٣(

٠/٦٧الحیاة السیاسیة لإلمام الجواد:  العاملي)٣٤(

، تحف )٤ت ق ( أبو محّمد الحسن بن علّي بن الحسین بن ُشعبة : الحراني : ینظر)٣٥(
، مؤسسة النشر اإلسالمي ٢علي أكبر الغفاري   ، ط: ، تح )ص ( العقول عن آل الرسول 

٠/٤٥٤التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفة 
٨٤١٧/ العاملي ، الحیاة السیاسیة لإلمام الجواد) ٣٦(

٥٠/٩٤مجلسي ، بحار األنوار ال: ینظر )٣٧(

تاریخ الیعقوبي ،  دار ) :هـ٢٨٤ت( الیعقوبي، أحمد بن إسحاق بن جعفر :  ینظر) ٣٨(
، ) ه٣٤٦ت( ؛ المسعودي ، أبو الحسن علي بن الحسین بن علي ٢/٤٥٤صادر ، بیروت 

٠٣/٤٤١م١٩٨٤، دار الهجرة ، قم ، ٢مروج الذهب ومعادن الجوهر، ط

٣/٤٤١ج الذهب المسعودي، مرو )٣٩(

٤٩٨/ سیرة األئمة علیهم السالم :  البیشوائي)٤٠(



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤١٩

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
( ؛ المرعشي ، السید شهاب الدین النجفي٢/٤٥٤تاریخ الیعقوبي : الیعقوبي )٤١(

، منشورات مكتبة آیة ١السید محمود المرعشي ، ط: ، شرح إحقاق الحق ، تح )ه١٤١١ت
٠٢٩/١٧ه١٤١٥اهللا العظمى المرعشي النجفي ، قم  ،

، دار المفید للطباعة ٢لتحقیق التراث، ط) ع(مؤسسة آل البیت : اإلرشاد ، تح )٤٢(
٢٨١/ ٠٢م١٩٩٣والنشر والتوزیع ، بیروت،

الحیاة : ؛ العاملي ١١/١٢٥، أعالم الهدایة ) ع(المجمع العالمي ألهل البیت )٤٣(
٢٠٩/ ٠ه١٤٠٣، ٢، ط)ع(السیاسیة لإلمام الرضا 

( ه، في منطقة یقال لها في ٢١٠،  تزوجها المأمون العباسي سنة )خدیجة ( اسمها )٤٤(
، ولیس في تاریخ العرب زفاف أنفق فیه ما أنفق في زفافها على المأمون ، وقد ) فم الصلح 

الوافي : الصفدي٠ه ٢٧١تغنى الشعراء  في وصف تلك اللیلة  ،  توفیت ببغداد سنة 
١٠/١٩٩بالوفیات 

: ، تجارب األمم ، تح )ه٤٢١ت( أحمد بن محمد الرازيابن مسكویه،: ینظر )٤٥(
٠٤/١٤١م١٩٩٧، مطابع دار سروش للناشر ،١الدكتور أبو القاسم امامي، ط

٠/٢٨٠حیاة اإلمام محمد الجواد علیه السالم:  القرشي )٤٦(

٢١٠) / ع(الحیاة السیاسیة لإلمام الرضا : العاملي )٤٧(

٤٩٧/ ٠یهم السالمسیرة األئمة عل:  البیشوائي)٤٨(

أبو الفضل : ابن منظور٠كثیف الشعر ، للداللة على طول شعر الذقن : العثنون )٤٩(
/ ٠١٣ه١٤٠٥، لسان العرب ، نشر أدب الحوزة، ) ه٧١١(محمد بن مكرم بن علي  

٢٧٦

١/٤٩٤الكافي )٥٠(

مي التابعة علي أكبر الغفاري،مؤسسة النشر اإلسال: ، معاني األخبار، تح:  الصدوق)٥١(
٠/٦٥لجماعة المدرسین ، قم

٠/٤٩٨سیرة األئمة علیهم السالم:  البیشوائي)٥٢(
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٤٢٠

٠/٢١١سیرة األئمة علیهم السالم:  البیشوائي)٥٣(

٤٢٨/ النبي وأهل بیته قدوة وأسوة:المدرسي )٥٤(

٤٨/١٣٦المجلسي ، بحار األنوار )٥٥(

، جامع الرواة وٕازاحة اإلشتباهات ) ه١١٠١ت(محمد بن علي الغروي : األردبیلي )٥٦(
٦٠٩/ ٠١عن الطرق واإلسناد ، مكتبة المحمدي

٠/٣٠٠سیرة األئمة علیهم السالم:  البیشوائي)٥٧(

٣٠٠)/ع(حیاة االمام الجواد : القرشي )٥٨(

٣٧١/ الطوسي ، رجال الطوسي، : ینظر )٥٩(

الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، النجوم)ه٨٧٤ت(یوسف بردي األتابكي: ابن تغري )٦٠(
،  وزارة الثقافة  االرشاد القومي ، المؤسسة المصریة العامة للتألیف والترجمة والطباعة 

، شذرات ) ه١٠٨٩ت(عبد الحي العكري الدمشقي:؛ ابن العماد الحنبلي٠٢/٢٣١والنشر
٤٨/ ٠٢الذهب في أخبار من ذهب ،  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت

، الثاقب في ) ه٥٦٠ت(ابن حمزة الطوسي، عماد الدین أبو جعفر محمد بن علي ،)٦١(
٠/٥٢٦ه١٤١٢، المطبعة الصدر ، قم ،٢نبیل رضا علوان، ط: المناقب،  تح 

، كشف الغمة في معرفة األئمة ،  دار )ه٦٩٣ت(علي بن أبي الفتح : اإلربلي)٦٢(
٠٣/١٦١األضواء ، بیروت

٣/٤٦٥الذهب مروج: المسعودي )٦٣(

٤٢٩/ النبي وأهل بیته قدوة وأسوة:المدرسي )٦٤(

بن علي بن عمر بن علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب، وأمه صفیة بنت )٦٥(
موسى بن عمر بن علي بن الحسین ، ویكنى أبا جعفر ، وكانت العامة تلقبه الصوفي ، 

العلم والفقه والدین والزهد ألنه كان یلبس الثیاب من الصوف األبیض ، وكان من أهل
،مقاتل )٣٥٦ت( علي بن الحسین بن محمد بن أحمد : األصفهاني٠وحسن المذهب



)٢٠١٩حزیران(العشرون و السادسالعدد 
٤٢١

قراءة في زواج االمام الجواد من ام الفضل بنت المأمون
٠م١٩٦٥، منشورات المكتبة الحیدریة ، النجف ، ٢كاظم المظفر، ط: الطالبیین، تح 

/٣٨٤

٢/٤٧١تاریخ الیعقوبي : الیعقوبي : ینظر )٦٦(

٢٨٢-٢/٢٨١اإلرشاد :  المفید)٦٧(

١١/١٢٨، أعالم الهدایة) ع(المجمع العالمي ألهل البیت )٦٨(

٢/٢٨٢اإلرشاد :  المفید)٦٩(

زوجُه المأمون إبنتُه ، وقیل أختُه المكناة أم أبیها ، والروایة الصحیحة " قال المسعودي )٧٠(
،دار ٢إثبات الوصیة لإلمام علي بن أبي طالب علیه السالم، ط٠" أختُه أم حبیبة 

٢٢٦/ ٠م١٩٨٨بیروت، األضواء، 

الشیخ حسین األعلمي، مؤسسة األعلمي ، : عیون أخبار الرضا،  تح  : الصدوق )٧١(
٠٢/١٥٩م١٩٨٤بیروت، 

٣٢: سورة النور )٧٢(

٢/٢٨٥األرشاد : المفید )٧٣(

٥٠/٧٧بحار األنوار : المجلسي )٧٤(

علي : دایة والنهایة ، تح ، الب) ه٧٧٤(أبو الفداء عماد الدین إسماعیل : ابن كثیر)٧٥(
٠١٠/٢٩٥م١٩٨٨،  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، ١شیري، ط

، تاریخ الرسل والملوك ) ه٣١٠(ابو جعفر محمد بن جریر بن یزید بن كثیر : الطبري)٧٦(
٠٧/١٩٠، مؤسسة األعلمي ، بیروت

١٦١/ ١اإلمام الجواد من المهد الى اللحد : القزویني )٧٧(

محمد بن عبد المتكبر بن الحسن بن عبد الودود ، الخطیب ،  قاضي باب البصرة )٧٨(
٤/٢١الوافي بالوفیات : الصفدي ٠ه٥٣٣ببغداد، كان صالحًا ثقة، توفي سنة 
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٤٢٢

، مشارق أنوار الیقین ) ه٨١٣(رضي الدین رجب بن محمد بن رجب: الحافظ البرسي )٧٩(
٠/١٥١م١٩٩٩، ١ي، بیروت، طالسید علي العاشور ، مؤسسة األعلم: ، تح

استسرَّ الرجُل جاِرَیَته بمعنى تسرَّاها َأي :الجاریة المتخذة للجماع ، یقال : السریة )٨٠(
٤/٣٥٨لسان العرب :  ابن منظور٠َتِخذها ُسریة

/ حیاة اإلمام محمد الجواد علیه السالم  : ؛ القرشي٩٦/ ٥٠بحار األنوار : المجلسي )٨١(
٣٠٣

٣/٤٨٩ابن شهر آشوب ، مناقب آل أبي طالب؛ ٢/٢٨٨اإلرشاد : د المفی)٨٢(

١٦٣/ ١اإلمام الجواد من المهد الى اللحد : القزویني )٨٣(

١٥١/ مشارق أنوار الیقین : الحافظ البرسي )٨٤(

بحار األنوار : ؛ المجلسي ٢١٩/الثاقب في المناقب :  ابن حمزة الطوسي: ینظر )٨٥(
٩٦/ ٥٠

١٦٤/ ١اإلمام الجواد من المهد الى اللحد : ني القزوی)٨٦(

١٣٤/ ١١، أعالم الهدایة ) ع(المجمع العالمي ألهل البیت )٨٧(

٢٤١/ إثبات الوصیة )٨٨(

،عیون المعجزات، المطبعة الحیدریة، النجف، ) ٥ق( حسین :  عبد الوهاب)٨٩(
.٠/١١٨ه١٣٦٩


